Voltair söker produktspecialist till teknisk support
När vi nu stärker nu upp teamet teknisk support med ytterligare en Produktspecialist kan vi erbjuda ett
omväxlande och stimulerande jobb.
VoltAir AB konstruerar, tillverkar och levererar marknadens mest energieffektiva
luftbehandlingsaggregat. Vårt standardsortiment innefattar även traditionella fläktrum,
inspektionsdörrar och luckor samt kanalsystem av isolerade sandwichelement. Försäljningskontor
finns i Stockholm och Göteborg och produktion sker i Torsby, Värmland.
VoltAir AB ingår i Volution-koncernen som är verksam i Europa med huvudkontor i UK. Gruppen
består i dagsläget av totalt av 16 företag som främst arbetar inom ventilation. Vi är nu inne i en
expansiv fas och förväntas växa ännu mer framöver.

Arbetsbeskrivning
Som Produktspecialist ingår Du i ett lösningsorienterat team som samarbetar tätt med säljare
och övriga avdelningar i bolaget. Du arbetar med teknisk support när det gäller bl a
dimensionering, produktval och felsökning. Du konstruerar platsbyggda luftbehandlingsaggregat och gör kundanpassningar av produkter i företagets sortiment. Du gör kalkyler och
offertunderlag till säljavdelningen samt beredning och underlag till produktion. I tjänsten
ingår också att hantera garanti- och reklamationsärenden.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant tekniskt utbildning. Du har erfarenhet av konstruktionsarbete
från mekanisk tillverkningsindustri. Du har goda CAD kunskaper, en god förståelse för
beredning och produktionsteknik är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga
egenskaper, att du är en serviceminded lagspelare med ett strukturerat arbetssätt. Du är
dessutom lösningsorienterad och har en god teknisk- och analytisk förmåga.

Språkkunskaper
Svenska och Engelska i tal och skrift.
Varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Torsby
Vill du veta mer?
Har du frågor får du gärna kontakta rekryterande chef Jonas Åkesson, via e-post
jonas.akesson@voltairsystem.com eller telefon 073-0266440. Eller HR Pernilla Sundén via epost pernilla.sunden@volutiongroup.se eller telefon 0470 70 77 01.

Välkommen med din ansökan och CV som du skickar via e-post till
hr@fresh.se. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar oss din ansökan
snarast möjligt, dock senast 2018-06-24

